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 Tisztelt Képviselő-testület!  

 

Az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X. 14.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 9. § (1) bekezdésének a) – c) pontjai határozzák meg a képviselőnek a 

képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából 

végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei 

közül megtéríthető költségek fajtáit és fajtánkénti maximális összegét, az alábbiak szerint:  

 

„a) internet-előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) vezetékes vagy mobiltelefon előfizetéssel kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.-  

Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, szakkönyv és folyóirat beszerzésével kapcsolatban legfeljebb 

bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig” 

 

A Rendelet megalkotása óta eltelt időszakban képviselői igény fogalmazódott meg arra 

vonatkozóan, hogy a hivatkozott rendelkezés b) pontja kerüljön oly módon kiegészítésre, hogy a 

jövőben telekommunikációs eszközök (konkrétan mobiltelefon) vásárlása esetén is lehetőség 

legyen legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig a vételár – mint költség – megtérítésére, 

amennyiben annak kifizetését – a Rendelet 9. §-ában foglaltak szerint - a polgármester engedélyezi. 

 

Tekintettel arra, hogy a képviselői munkához szükség van telekommunikációs eszközre (pl.: 

mobiltelefon), de a későbbiekben akár más, nem ebbe a kategóriába sorolható eszközre is 

szükség lehet a képviselői munka ellátása során, így célszerű a tágabb fogalommeghatározás, 

ezért javasoljuk, hogy a telekommunikációs eszközök mellett audiovizuális és elektronikai 

eszközök is kerüljenek bele a fentebb hivatkozott pontba. 

 

A Rendelet fentiek szerinti módosítása többletköltséggel nem járna, mindössze a megtéríthető 

költségek köre bővülne a „telekommunikációs, audiovizuális és elektronikai eszköz vásárlása” 

megnevezéssel. 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján elvégeztük a rendelet-tervezet 

elfogadásától várható hatások vizsgálatát, melynek eredményét a jelen előterjesztés 3. sz. 

melléklete mutatja be. 

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől, hogy az önkormányzati képviselőnek, 

bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni 

juttatásról szóló 42/2020.(X.14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet – a 

mellékelt rendelet-tervezet szerint - megalkotni szíveskedjen. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a rendeletalkotás a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a alapján 

minősített többséget igényel. 

 

 

 

Budapest, 2022. április 08. 

 

dr. Göndör-Kökény Katalin                                                        Bese Ferenc 

   osztályvezető-helyettes                                         polgármester 

 az előterjesztés készítője                előterjesztő 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet: Rendelet-tervezet (általános és részletes indokolással)  

2. számú melléklet: Rendelet-tükör 

3. számú melléklet: Hatásvizsgálati lap 

4. számú melléklet: Egyeztető lap 
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1. számú melléklet 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének  

.../…(….) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020.(X.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének f) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  

 

1. § A Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének az 

önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak járó 

tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020. (X.14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) 

bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„b) vezetékes vagy mobiltelefon előfizetéssel, telekommunikációs, audiovizuális és elektronikai 

eszköz vásárlással kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó,” 

 

 

 

2. § Ez a rendelet 2022. június 1. napján lép hatályba. 

 

 

 

 

  Bese Ferenc  dr. Szabó Tibor  

  polgármester jegyző 
 

 

 

 

Záradék: 

A rendelet-tervezet 2022. május…….-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján 

kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került. 

 

Budapest, 2022. május …… 

 

 

        Vittmanné Gerencsér Judit 

        osztályvezető-helyettes 

        Jogi és Személyügyi Osztály 
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INDOKOLÁS 

 

az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a tanácsnoknak 

járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020.(X.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló ....../...... (......) önkormányzati rendelethez  

 

 

 

Általános indokolás 

 

Az elmúlt időszakban felmerült igények alapján szükségessé vált a rendelet módosítása, amely 

szerint az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei telekommunikációs és elektronikai eszköz 

vásárlással egészült ki, legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó összeghatárig téríthetők meg, amennyiben 

azok kifizetését a polgármester engedélyezi. 

 

 

Részletes indokolás 

 

Az 1.§-hoz 

 

A Rendelet módosításával az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-testület képviseletében 

vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével 

összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költségei telekommunikációs, 

audiovizuális és elektronikai eszköz vásárlással egészült ki, legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó 

összeghatárig téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a polgármester engedélyezi. 

 

A 2. §-hoz 

 

 

 

 

A rendelet hatálybalépésről rendelkezik. 
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          2. számú melléklet 

SEGÉDLET 

 

„Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata Képviselő-

testületének az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020.(X.14.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztéshez 

(Rendelet-tükör) 

 

Hatályos rendelkezés  Tervezett módosítás szerinti szöveg  

9.§ (1) bekezdés  

Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-

testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából 

végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges 

költségei közül, az a)- c) pontban felsorolt 

költségek, legfeljebb az alábbi összeghatárig 

téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a 

polgármester engedélyezit: 

a) internet-előfizetéssel kapcsolatban 

legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) vezetékes vagy mobiltelefon előfizetéssel 

kapcsolatban legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, szakkönyv és 

folyóirat beszerzésével kapcsolatban 

legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó 

összeghatárig. 

 

9.§ (1) bekezdés b) pont 

Az önkormányzati képviselőnek, a képviselő-

testület képviseletében vagy a képviselő-

testület, továbbá a polgármester megbízásából 

végzett tevékenységével összefüggő, általa 

előlegezett, számlával igazolt, szükséges 

költségei közül, az a)- c) pontban felsorolt 

költségek, legfeljebb az alábbi összeghatárig 

téríthetők meg, amennyiben azok kifizetését a 

polgármester engedélyezit: 

a) internet-előfizetéssel kapcsolatban 

legfeljebb bruttó 10.000.- Ft/hó, 

b) vezetékes vagy mobiltelefon előfizetéssel, 

telekommunikációs, audiovizuális és 

elektronikai eszköz vásárlással kapcsolatban 

legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó, 

c) irodaszer, festékpatron, szakkönyv és 

folyóirat beszerzésével kapcsolatban 

legfeljebb bruttó 15.000.- Ft/hó 

összeghatárig. 
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          3. számú melléklet 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján  

 

 

A tervezett jogszabály várható következményei: 

 

Társadalmi hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

társadalmi hatása nincs. 

Gazdasági hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

gazdasági hatása nincs. 

Költségvetési hatásai: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

költségvetési hatása nincs. 

Környezeti következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

környezeti következménye nincs. 

Egészségügyi következmények: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

egészségügyi következménye nincs. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: 

 

A rendelettervezet elfogadásának közvetlen 

adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

van. 

A jogszabály megalkotásának 

szükségessége: 

 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján igény 

mutatkozott az önkormányzati képviselők 

képviselő-testület 

képviseletében végzett munkájukhoz 

telekommunikációs és elektronikai eszköz 

vásárlására. 

A jogalkotás elmaradásának várható 

következményei: 

 

A gyakorlat és a jogszabály közötti összhang 

megteremtése. 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek: 

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

rendelkezésre állnak, pénzügyi feltételek 

biztosítására nincs szükség. 
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                                                      4. számú melléklet 

 

 

 

Egyeztető lap 

 

„Javaslat a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-

testületének  az önkormányzati képviselőnek, bizottsági elnöknek és tagnak, továbbá a 

tanácsnoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról szóló 42/2020.(X.14.) 

önkormányzati rendelet módosítására” című előterjesztéshez 

 

 Az előterjesztés egyeztetve: Polonkai Zoltánné Pénzügyi Osztály - osztályvezető 

 

 

 

 

Észrevétel/javaslat: Észrevételt, javaslatot nem teszek. 

 

 

 

Budapest, 2022. április……… 

 

 

 

 

 

                                      …………………………… 

                                                                                                    Polonkai Zoltánné 

osztályvezető 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


